Besluitenlijst gemeenteraad van 5 juli 2021
1.

Besluit van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de diverse
bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Kennisname.

De raad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 18 juni 2021 betreffende
de vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en het
bijzonder comité voor de sociale dienst gedurende de verdere periode van de federale fase
en dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19
te beperken
2.

Besluit betreffende de modaliteiten van de vergaderingen gedurende de
federale fase, afgekondigd om de verdere verspreiding van het corona-virus
COVID 19 te beperken. Wijziging. Goedkeuring.

De raad keurt een wijziging goed aan het besluit betreffende de modaliteiten van de
vergaderingen gedurende de afgekondigde federale fase.
3.

Gemeenteraad. Beëindiging van de periode van verhindering van een
raadslid. Aktename.

De raad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid.
4.

Jaarrekening 2020 stad. Vaststelling.

De raad stelt het gedeelte van de jaarrekening 2020 m.b.t. de stad vast.
5.

Aanpassing meerjarenplan 2021/1 stad. Vaststelling.

De raad stelt het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan 2021/1 m.b.t. de stad
vast.
6.

Jaarrekening 2020 OCMW. Goedkeuring.

De raad keurt het gedeelte van de jaarrekening 2020 m.b.t. het OCMW goed.
7.

Aanpassing meerjarenplan 2021/1 OCMW. Goedkeuring.

De raad keurt het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan 2021/1 m.b.t. het
OCMW goed.
8.

Jaarrekening 2020 AGB De Kouter. Advies.

De raad brengt positief advies uit over de jaarrekening 2020 van AGB De Kouter.
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9.

Aanpassing meerjarenplan 2021/1 AGB De Kouter. Goedkeuring.

De raad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2021/1 van het AGB De Kouter goed.
10. Aangepaste lijst nominatieve subsidies 2021. Vaststelling.
De raad stelt de aangepaste lijst met nominatieve subsidies 2021 m.b.t. de stad vast.
11. Beleidsplan ter versterking van het dorpsleven te Poperinge. Definitieve
goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan het beleidsplan ter versterking van het dorpsleven te
Poperinge.
12. Gemeentelijk reglement houdende de regeling en organisatie van inspraak en
participatie vanuit de woonkernen van de deelgemeenten en ter
ondersteuning van het dorpsleven. Goedkeuring.
De raad keurt het reglement houdende de regeling en organisatie van inspraak en
participatie vanuit de woonkernen van de deelgemeenten en ter ondersteuning van het
dorpsleven goed.
13. Gemeentelijk reglement tot vaststelling van het beleidskader inspraak en
participatie. Goedkeuring.
De raad keurt het gemeentelijk reglement tot vaststelling van het beleidskader inspraak
en participatie goed.
14. Subsidiereglement aanvullende premie voor de renovatie en herbouw van
woningen in de dorpen.
De raad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement voor het toekennen van een
aanvullende premie voor de renovatie en herbouw van woningen in de dorpen.
15. Subsidiereglement tot het toekennen van een tussenkomst in de onroerende
voorheffing bij aankoop van een woning of bouwgrond in de dorpskern.
De raad beslist het subsidiereglement tot het toekennen van een tussenkomst in de
onroerende voorheffing bij aankoop van een woning of bouwgrond in de dorpskern goed
te keuren.
16. Buurt(en)actieplan Poperinge 2021-2025. Goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan het Buurt(en)actieplan 2021-2025 .
17. Oproep NMBS tot kandidatuurstelling
stationsgebouw. Kennisname.

voor

de

herinvulling

van

het

De raad neemt kennis van de oproep tot kandidatuurstelling voor de herinvulling van het
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stationsgebouw van de NMBS.
18. Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een rook- en branddetectiesysteem
in
diverse
kerkgebouwen.
Goedkeuring
bestek,
raming
en
plaatsingsprocedure.
De gemeenteraad beslist om het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure inzake de
opdracht "Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een rook- en branddetectiesysteem in
diverse kerkgebouwen" goed te keuren.
19. Project Gasthuissite (De Looierij). Bouwen van appartementen en
handelsruimtes. Basisakte complex "De Looierij". Goedkeuring artikel 4.3
"Nieuwe erfdienstbaarheid van openbaar nut".
De raad beslist goedkeuring te hechten aan artikel 4.3 van de basisakte van het complex
"De Looierij" voor de vestiging van een erfdienstbaarheid van openbaar nut (publieke
doorgang in de verbinding tussen de Gasthuisstraat en de Engelstraat met het
Gasthuisplein).
20. Aanleg parkeerstrook Oude-Poperingestraat. Aankoop gronden. Goedkeuring
grondinnemingsplannen,
verkoopbeloften
en
overeenkomsten
van
pachtvergoeding.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan het grondinnemingsplan, de verkoopbeloften
en de overeenkomsten van pachtvergoeding voor de aankoop van de gronden aanleg
parkeerstrook in de Oude-Poperingestraat.
21. Spaarpotweg. Akten van kosteloze grondafstand. Goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan de akten van kosteloze grondafstand en aan
de akten van pachtbeëindiging voor opname van private percelen langs de Spaarpotweg
in het openbaar domein van de stad.
22. Erosiebestrijdingsproject
'Karel Grimminckweg - Sint-Jan-ter-Biezen'.
Hernieuwing beheersovereenkomst en overeenkomst houdende een recht
van opstal in het kader van kleinschalige erosiebestrijdingswerken.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan de overeenkomst van recht van opstal en
definitieve overeenkomst met de gebruiker voor het erosieproject 'Karel Grimminckweg Sint-Jan-ter-Biezen'.
23. Samenwerkingsovereenkomst autodeelproject.
De raad hecht
autodeelproject.

goedkeuring

aan

een

samenwerkingsovereenkomst

voor

een

24. Afschaffing chemin particulier industriezone. Principiële goedkeuring.
De raad hecht principiële goedkeuring aan een afschaffing van een chemin particulier en
het bijhorende grafisch plan op de bedrijvenzone Sappenleen.
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25. Verlegging voetweg 34. Definitieve goedkeuring.
De raad beslist definitieve goedkeuring te hechten aan de verlegging van voetweg 34 en
het bijhorende rooilijnplan.
26. vzw Ondernemen@Hoppeland. Jaarrekening en werkingsverslag 2020 .
Goedkeuring.
De raad beslist de jaarrekening en
Ondernemen@Hoppeland goed te keuren.

het

werkingsverslag

2020

van

de

vzw

27. vzw Ondernemen@Hoppeland. Wijziging statuten. Goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan de statutenwijziging van het gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap vzw Ondernemen@Hoppeland.
28. Mandaat aan het OCMW inzake het voeren van de procedure voor de aankoop
van een koelwagen en een bestelwagen. Goedkeuring.
De raad beslist het OCMW Poperinge het mandaat te geven om de procedure inzake de
opdracht "Aankoop van een koelwagen en een bestelwagen" te voeren en in naam van de
stad bij de gunning van deze opdracht op te treden.
29. Reglement wedstrijd liefdeslied. Goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan het reglement 'wedstrijd liefdeslied'.
30. Projectvereniging CO7. Jaarrekening 2020 met activiteitenverslag en verslag
van de accountant. Aktename.
De raad neemt akte van de jaarrekening 2020 met activiteitenverslag en verslag van de
accountant van de projectvereniging CO7.
31. Reglement
ter
betoelaging
van
uitbaters
van
horecazaken
en
kampeerterreinen als organisatoren van een coronaproof (tuin)optreden.
Goedkeuring.
De stad beslist het reglement ter betoelaging van horecazaken en kampeerterreinen als
organisatoren van een coronaproof (tuin)optreden tussen 1 juni en 30 september 2021
goed te keuren.
32. Intentieverklaring verlenging STEM partnerschap Maak Bibs. Goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan de 'Intentieverklaring verlenging STEM
partnerschap Maak Bibs' en machtigt de burgemeester en algemeen directeur om deze
verklaring voor goedkeuring te ondertekenen.
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33. Organisatiebeheersingssysteem.
aktename rapport.

Goedkeuring

aanpassing

kader

en

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de aanpassingen aan het algemene kader van
het organisatiebeheersingssysteem. Er wordt akte genomen van het jaarlijks rapport over
de organisatiebeheersing.
34. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally
Belgium op 14 augustus 2021. Goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan de tijdelijke politieverordening naar aanleiding
van de WRC Renties Ypres Rally Belgium op 14 augustus 2021.
35. Tijdelijke politieverordening gebruik publieke BBQ-toestellen. Bekrachtiging.
De raad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7
juni 2021 houdende goedkeuring van een gebruiksreglement voor de publieke barbecues
in het burggraaf Frimoutpark.
36. Vragen en antwoorden.

37. Mededelingen.
Volgende
stukken
werden
ter
inzage
gelegd
van
de
raadsleden:
- notulen van de zitting van 15 maart 2021 van de raad van bestuur van Gaselwest.

